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Minden könnyen megy az új polcrendszerrel
Új termékünk, a Nevato gardrób- és 
polcrendszere hiánypótló termék a 
magyar piacon. A tervezés és kivi-
telezés bonyolult feladatát könnyíti 
meg számunkra, változatosságával, 
méretbeli rugalmasságával és egy-
szerű kivitelezhetőségével. Esztétikus 
megoldást kínál, így gardrób szobák-
ban, szekrényekben, előszobákban 
egyaránt helyet kaphat a rendszer. 
Az sem utolsó szempont, hogy a 
gardrób berendezését alkalmazásá-
val gazdaságosan oldhatjuk meg. 
A Nevato egy alumínium csövekből 
összeállított állványrendszer, a cso-
mópontokban  az alumínium színnel 

harmonizáló műanyag idomokkal. 
Ezek igen sokfélék lehetnek. Képez-
hetünk belőlük különböző hosszúsá-
gú lábakat és a szerkezet rögzítését a 
falhoz, vagy hátlaphoz is megoldhat-
juk egy másik idommal. A polctartó 
műanyag elemek kisebb szekrény-
elemek rögzítésére is alkalmasak, 
így fiókos elemeket is, sőt szükség 
esetén asztallapokat is beépíthetünk 
a segítségükkel, ami a termék sok-
oldalúságát bizonyítja.  A gardróbok 
elengedhetetlen részei, a vállfatartó 
rudak akárhol elhelyezhetők a rend-
szerben, a rúdtartó adapter segítsé-
gével. Az alumínium csövek a kívánt 

méretnek megfelelően vághatók, 
vagy egy idom segítségével toldha-
tók, habár erre ritkán van szükség, 
a három rendelkezésre álló csőhossz 
(1100, 2200, 2700 mm) a legtöbb 
igényt kielégíti. 
A rendszer teherbírása megfelel a 
gardróbokkal szemben támasztott 
elvárásoknak, 30 cm széles polc ese-
tén 30 kg, míg 50 cm széles polcok 
használatával is 15 kg.
Vásárlóink dolgát még egyszerűb-
bé tehetik a kész szettek, amelyek-
ből három különböző összeállítás is 
„kulcsrakész” megoldást kínál. 

Nevato rögzítőelem 2
rudak falhoz vagy korpuszhoz törté-
nő rögzítésére (eltakarja a rúdvéget)
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710280 

Nevato rögzítőelem
rudak falhoz vagy korpuszhoz törté-
nő rögzítésére
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710220 

Nevato rúdrögzítő
rudak egymáshoz történő merőle-
ges kapcsolásához
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710230 

Nevato polctartó elem
polcok rúdhoz történő rögzítéséhez
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710200 

Nevato ellendarab
a rúdrögzítő és a polctartó elem rúd-
hoz történő önálló rögzítéséhez 
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710210 
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Nevato rúdösszekötő
rudak egymáshoz történő kapcsolá-
sához
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710240 

Nevato fali rögzítő szett
a rendszer falhoz vagy korpuszhoz 
L alakban történő rögzítéséhez
anyag: műanyag/alumínium
A rúd hossza: L=215 mm 
szín: szürke
 00009710500 

Nevato lábtalp
lábak padlóval érintkező részeihez
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710260 

Nevato sarokidom
rudak egymáshoz 90 fokban történő 
kapcsolásához
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710270 

Nevato lábrögzítő
lábak laphoz történő rögzítéséhez
anyag: műanyag
szín: szürke
 00009710250 

Nevato rúd
anyag: alumínium
Ø 35 mm
hossz cikkszám
1100 mm  00009710510 
2200 mm  00009710520 
2700 mm  00009710530 

Anyacsavar
M 5
 00009710901 

Facsavar
4 x 16 mm
a rendszer bú-
torlaphoz rögzí-
téséhez
 00009710903 

Facsavar
4,2 x 16 mm
polcok rögzíté-
séhez
 00009710902 

Hernyócsavar
4 x 8 mm
 00009710904 

Imbuszfejű 
csavar
M 5 x 20 mm
rúdrögzítő, illetve 
polctartó és el-
lendarab egymás-
hoz rögzítéséhez 
(az anyacsavarral 
együtt)
 00009710900 
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Nevato Neo szett
anyag: alumínium/műanyag
A szett tartalmazza a képen látható 
összeállítás szereléséhez szükséges 
valamennyi alkatrészt (kivéve a pol-
cokat). 
 00009710000 

Nevato Evo szett
anyag: alumínium/műanyag
A szett tartalmazza a képen látható 
összeállítás szereléséhez szükséges 
valamennyi alkatrészt (kivéve a pol-
cokat). 
 00009710010 

Nevato Viki szett
anyag: alumínium/műanyag
A szett tartalmazza a képen látható 
összeállítás szereléséhez szükséges 
valamennyi alkatrészt (kivéve a pol-
cokat). A képen látható vállfák nem 
részei a szettnek.
 00009710020 
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Megújult görgő választékunk

Szebb köntösben

Megszűnő „NY” görgőink 
(00002303010-00002303070) he-
lyett a korábbinál is jobb minőségű, 
tökéletes mozgást biztosító bútor-
görgők kerültek kínálatunkba. Az új-
donságok széles választéka sokolda-
lú felhasználási lehetőséget biztosít.

A Lama pántokhoz - akár utólag is 
- szerelhető Glissando csillapítónk 
funkcióját, állíthatóságát és tartós-
ságát megtartva, esztétikusabb, 
szolidabb külsőt kapva újult meg. A 
termék már raktárkészletről, új cikk-
számon érhető el.

951.0X94.050 - GLISSANDO TL2 
csillapított csukódást biztosító adapter
 00002803111 
• bármely Lama TL pánthoz alkal-
mazható • utólag is szerelhető • nem 
szükséges egy ajtón minden pántra 
szerelni • szereléskor nem kell csa-
varhúzó, könnyedén bepattintható a 
rögzítőkarmok segítségével • a csillapí-
tás erőssége egy mozdulattal állítható

141.050
talpas, Ø 50 mm
talpméret: 43 x 43 mm
magasság: 64 mm
teherbírás: 45 kg
fekete  00002305200 
fehér  00002305201 

031/N.050N
talpas, fékezős, Ø 50 mm
talpméret: 60 x 60 mm
magasság: 74 mm
teherbírás: 60 kg
szín: fekete
 00002305260 

311/MF.050
talpas, fékezős, Ø 50 mm
talpméret: 38 x 38 mm
magasság: 63 mm
teherbírás: 35 kg
szín: szürke-fekete
 00002305240 

111/NGF.050P
talpas, fékezős, Ø 50 mm
talpméret: 60 x 60 mm
magasság: 71 mm
teherbírás: 50 kg
szín: króm-fekete
 00002305210 

311/FP.050
talpas, Ø 50 mm
talpméret: 37 x 37 mm
magasság: 60 mm
teherbírás: 35 kg
szín: fekete
 00002305230 

311/P.050
talpas, Ø 50 mm
talpméret: 37 x 37 mm
magasság: 60 mm
teherbírás: 35 kg
szín: fekete
 00002305220 

311/MG.037
talpas, Ø 37 mm
talpméret: 42 x 42 mm
magasság: 45 mm
teherbírás: 50 kg
szín: fekete
 00002305250 
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Megerősített AP06 alumínium keret

Újdonságok és változások a Salice háza táján

AP06 alumínium keretünk szálban 
és meretre szabva, szerelésre kész 
állapotban, vagy akár üvegezve is 
rendelhető. A keretet eddig nem 
ajánlottuk felnyíló ajtók tervezé-
séhez, mivel az nagyobb erőhatá-
soknak kitéve deformálódhatott. 
Azonban a felnyíló ajtók alumínium 

kerettel történő megvalósítása álta-
lános feladat, így a termék megerő-
sítése mellett döntöttünk.
Az új AP06-os keret belül merevítő 
bordákkal megerősített, így vala-
mennyi bútorelem megvalósításá-
hoz kiváló ár-érték arányú alap-
anyagként szolgál. 

Felhívjuk kedves olvasóink figyel-
mét, hogy az új termék méreteiben 
eltér a korábbitól! Kérjük, hogy a 
tervezésnél és az üvegbetét számí-
tásnál az alábbi információkat ve-
gyék figyelembe!

A Salice a világ egyik vezető bútor-
ipari vasalatot gyártó cége, amely 
elsősorban kompromisszummentes 
minőséget képviselő pántjaival tett 
szert elismerésre. Az olasz cég fo-
lyamatosan fejleszti és tökéletesíti 
termékeit. Ezúttal alap pántjait és a  
beépített csillapított csukódással el-

látott Silentia pántok műszaki tartal-
mát emelte még magasabb szintre.
A vevőink által több évtizede nagy 
megelégedettséggel használt alap 
pántok helyét egy újabb, több tekin-
tetben továbbfejlesztett széria veszi 
át. Az új termékek továbbfejlesztett 
nyitási mechanizmusnak köszönhe-

tően vastagabb (akár 32 mm-es) 
ajtók nyitását is lehetővé teszik, va-
lamint a pántfej furat széle az ajtó 
szélétől akár 9 mm-re is lehet. Ez 
utóbbi lehetővé teszi, hogy a ráütő-
dés mértéke akár 24 mm legyen. A 
változásokat az alábbi táblázat fog-
lalja össze:

További újdonságot jelent a minő-
ségi pántok piacán a Salice által to-
vább tökéletesített Silentia rendszer, 
amely a csillapított csukódású pán-
tok csoportját jelenti. A három alap 

pánttípusban elérhető pánt a fejbe 
épített csillapításnak köszönhetően 
láthatatlan csillapítást biztosít. Nincs 
tehát szükség adapterekre vagy 
egyéb megmunkálásokra, az ajtók 

hangtalanul csukódnak. Gyorsszere-
lő pántokról van szó, de szerelhető-
ségük és a pántalátétek típusa  (B2) 
megegyezik a hagyományos Salice 
pántokkal.

20
,5

45,5
AP06
szín: eloxált alumínium
3 m-es szálban és méretre szabva, 
szerelésre kész állapotban rendelhető
betétméret számítás: A=X-81 mm
 00000654001 

C8A6CD9 SILENTIA
ráütődő, önzáró kivetőpánt csillapí-
tott csukódással
 00002703310 

C8A6LD9 SILENTIA
félig ráütődő, önzáró kivetőpánt csil-
lapított csukódással
 00002703320 

C8A6SD9 SILENTIA
közézáródó, önzáró kivetőpánt csil-
lapított csukódással
 00002703330 

Régi cikkszám Termék megnevezése Új cikkszám Új kód
00002700200 C9A7S99 KÖZÉZÁRÓDÓ 00002700201 C9ABS99
00002700600 C2A7E99 30 FOKOS KÖZÉZÁRÓDÓ 00002700601 C2ABE99
00002700900 C2A7H99 -45 FOKOS KÖZÉZÁRÓDÓ 00002700901 C2ABH99
00002701000 C2A7A99 RÁÜTŐDŐ 00002701001 C2ABA99
00002701100 C2A7P99 KÖZÉZÁRÓDÓ 00002701101 C2ABP99
00002701200 C2A7F99 RÁÜTŐDŐ, HŰTŐSZEKRÉNY 00002701201 C2ABF99
00002701300 C2A7W99 30 FOKOS RÁÜTŐDŐ 00002701301 C2ABW99
00002701700 C2A7M99 45 FOKOS KÖZÉZÁRÓDÓ 00002701701 C2ABM99
00002701800 C2A7N99AC KÖZÉZÁRÓDÓ PILLÉRP. 00002701801 C2ABN99AC
00002701900 C2A7T99 30 FOKOS RÁÜTŐDŐ 00002701901 C2ABT99
00002702400 C2A7V99 45 FOKOS RÁÜTŐDŐ 00002702401 C2ABV99
00002703000 C2B7A99 RÁÜTŐDŐ, CSAPOS 00002703001 C2BBA99
00002703010 C2B7P99 KÖZÉZÁRÓDÓ, CSAPOS 00002703011 C2BBP99
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Egy kis extra alukeretekhez

Újabb információk a BOI rendszerhez

Alukeret konfekcionálásunk egy 
újabb hasznos szolgáltatással, a 
beépített világítással bővült. A LED 
alukeret világítás egy olyan forradal-
mian új termék a piacon, amely az 
üveget nem hátulról, hanem a keret 
felől, az üvegárokból világítja meg. 
A világítás használatával különleges 
hatás érhető el. A szett LED szala-
gokból és egy speciális kapcsolóból 
áll. Ez utóbbi egy kapcsolólemez se-
gítségével az ajtó zárt állapotában 
felkapcsolja a LED szalagokat. Ez a 
kapcsoló vezérelhet egy másik belső 
világítást is, amely az ajtó nyitott ál-
lapotában világít. Ezen kívül egy fő-
kapcsoló is található a szerkezeten.
A termék külön nem kapható, az 
alukeret rendeléssel együtt kell 
megrendelni a világítást is, a termé-
ket cégünk szereli be az alumínium 

keretekbe. A kapcsolót a korpuszra 
kell felszerelni, a teljes összeszere-
lés villanyszerelői szakértelmet igé-
nyel. Az ajánlott keretszélesség 45-
50 mm. 
A transzformátor és a vezetékek nem 
képezik részét a szettnek. A LED 
szalagok teljesítményszükséglete 
4W/fm. A szalagok hosszától függő-
en az 5 W-os (00015621911) vagy 
15 W-os (00015621921) transzfor-
mátor használatát javasoljuk. 
 

BOI fali panelrendszerünk népsze-
rűsége nőttön nő, ami a termék-
csoportra vonatkozó kérdésekből is 
látszik. Ezek közül a leggyakrabban 
a profilok részletesebb rajzát kérik 
tőlünk. Ennek a kérésnek az alábbi-
akban teszünk eleget. Mielőtt még 
azonban a rajzokat részletesen ta-

nulmányozná, egy fontos informáci-
óra hívjuk fel a figyelmét: praktikus-
nak tűnik ugyan a felső rögzítő profil 
és a felső burkolat együtt szállítása 
a szerelés helyszínére (mint ahogy 
azt a vízzáróknál már megszoktuk), 
mégsem javasoljuk. Két alumíni-
um profilról van szó, amelyeket ha 

összepattintunk, akkor azok olyan 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 
hogy károsodásuk nélkül nem lehet 
szétválasztani azokat. Ezért minden 
esetben azt javasoljuk, hogy a bur-
kolatot csak a rögzítő profil felcsa-
varozása után pattintsuk a helyére!

Boi alap profil

Boi felső burkolatBoi felsőszekrény profil

Boi felső rögzítő profil



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-
münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket 
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keres-
sen meg minket, készséggel állunk rendelke-
zésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com

Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com
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Játék - Mi ez? 
Előző játékunk helyes megfejtése: 
Skate LED lámpa. A kisorsolt nyer-
tes: Keserű András, Fa-Kopp-Ker 
Bt. Gratulálunk! Nyereménye egy 
Forest ajándékcsomag. 
Új játékkal következő hírlevelünk-
ben jelentkezünk!

Fehér PET színe Helyesbítés
Fehér PET ajtóink színe kismérték-
ben módosult. Az új szín hófehér, 
míg az előző némi sárgás árnyalatot 
tartalmazott. Az új színről hamaro-
san fiókelő mintát küldünk ki partne-
reinkhez. A régi és az új PET frontok 
egymás melletti (pl. pótlás esetén) 
felhasználását nem javasoljuk.

Katalógusunk  3.37 oldalán található 
CE GCFTMVG kamrapolc vasalat ke-
ret és csúszó szettünk ott megadott 
méretei nem pontosak, helyesen az 
alábbiak:
 00006206996  1070/1455x500 mm
 00006206997  1440/1875x500 mm
 00006206998  1740/2170x500 mm

Találja meg élzáróját gyorsan, egyszerűen!
Az élzáró választékunk az elmúlt 
években – a piaci elvárásoknak 
megfelelően – átalakult. A választé-
kunk bővülése két síkon, folyamato-
san történik.
Egyik ilyen terület a bútorlap piac 
változása. Míg korában relatív ke-
vés szín lefedte a teljes hazai vá-
sárlói igényeket, az elmúlt években 
szétaprózódót a kereslet a különle-
ges, kisebb volumenben értékesí-
tett színek felé. A színek kínálatát a 
bútorlap gyártók megszűnése és új 
szereplők megjelenése is formálta. 
Természetesen ezt a folyamatot a 
kínálatunk folyamatos aktualizálásá-
val követjük.
A másik folyamat az élzáróink alap-
anyagának fejlesztése. Az eddig 
kínálatunkban meghatározó ECO 
alapanyag mellé a legnépszerűbb 
színekben megjelentek a PVC ter-
mékek is, amelyek rendkívül kedve-
ző árukkal nyújtanak új lehetőséget. 
A másik térhódító alapanyag a Fo-
rest kínálatában a magasabb minő-
ségi elvárásoknak is megfelelő ABS. 
A fa színű élzáróink jelentősebb 
része már ezzel az alapanyaggal is 
elérhető.
Dinamikusan fejlődő kínálatunk tá-
mogatásához (jelenleg 473 fajta 
színnel rendelkezünk) az elmúlt év-
ben az élzáró cikkszám rendszerün-
ket átalakítottuk. Az új rendszerrel 
2012-es katalógusunkban találkoz-
hattak először. A színeket a cikkszám 
első 5 karaktere határozza meg (pl.: 
E3080). A további számok pedig az 

alapanyagról, a szélességről, a vas-
tagságról és a ragasztózásról árul-
kodnak. Így a megrendelő program-
ban könnyedén tájékozódhatunk az 
egy-egy színhez tartozó típusokról.
A kínálat átláthatóságát elősegíten-
dő, a honlapunkon az idei év elején 
egy Excel táblázatot is elhelyeztünk, 
amelyet folyamatosan aktualizálunk 
(jelenleg a 6. verziónál tartunk). A 
dokumentumban több fajta csopor-
tosítás is megtalálható, úgymint: 
Forestes cikkszám szerint sorba 
rakva az élzárók és hozzá társítva 
bútorlap megfelelőségi táblázat, 
csoportosítás a bútorlap gyártók 
szerint, illetve alapanyag szerinti fü-
lek.
Május elejétől a honlapunkon elér-
hető egy online élzáró kereső felület 
is. Itt bútorlap gyártó illetve Forest 
cikkszám szerint is könnyedén meg-
találjuk a megfelelő élzárót. A bútor-
lap gyártó és kód megadása után a 
program megmutatja, hogy az aktu-
ális forest kínálatban milyen élzáró 
lesz megfelelő a véleményünk sze-
rint. Élzáróinkat minden esetben 
egy-egy konkrét bútorlap színhez 
fejlesztjük, ezt az információt a 
színkód tartalmazza, de természete-
sen más lapokhoz is megfelelhet az 
adott szín. A számunkra megfelelő 
szín kiválasztása után tovább szű-
kíthetjük a találati listát alapanyag, 
vastagság, szélesség illetve ragasz-
tózás szerint.
A keresőben cikkszám szerint a cikk-
törzsünkben szereplő élzárók jelen-

nek meg. Ettől eltérő szélességek 
is megrendelhetőek, hiszen a leg-
több élzárónál ún. „anyatekercses” 
technológiával dolgozunk, azaz 700 
mm szélesség körüli tekercsekből 
vágjuk le zalaegerszegi telephelyün-
kön a kívánt szélességű terméket. 
További hasznos szolgáltatás, hogy 
ha viszonteladói jogosultsággal be-
jelentkezünk a honlapra, a konkrét 
cikkszámmal megtalált élzárónál 
akár a raktárkészletet is ellenőrizni 
tudjuk.
Egyedi szélességen kívül természe-
tesen az élzáró ragasztózása is meg-
oldható bármely minőségű és szé-
lességű terméknél. Igény esetén a 
tekercs szélességben vágás nélkül, 
m2-ben is meg lehet vásárolni az 
élzárót. Ha egy színből csak kisebb 
mennyiségre van szükség, nem 
feltétlenül kell a teljes tekercseket 
megvenni, hanem valamennyi szín-
nél – tekercsbontási díj ellenében 
– tetszőleges hosszúságot is lehet 
rendelni.
Élzáróink használatát még inkább 
megkönnyíti a teljes színskálát tar-
talmazó színminta kollekciónk.
A napról-napra, dinamikusan változó 
környezet megköveteli a folyamatos 
fejlesztést. Cégünk ennek megfelel-
ve szinte minden héten továbbépíti 
élzáró kínálatát, ezért ajánljuk, hogy 
folyamatosan használja ki honla-
punk keresési lehetőségeit! Vala-
mennyi új termékünk azonnal felke-
rül az online felületekre.


